
SILNIK BENZYNOWY

Rodzaj paliwa

Pojemno!" (cm3)

Moc maksymalna (KM/obr./min.)

Moc maksymalna (kW/obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

#rednica x skok (mm)

Stopie$ spr%&ania

Norma emisji spalin

SILNIK ELEKTRYCZNY

Moc maksymalna (KM/kW)

Maksymalny moment obrotowy (Nm)

UK!AD HYBRYDOWY e:HEV

i-MMD - Inteligentny Uk'ad Doboru Trybu Jazdy

Moc maksymalna (KM/kW)

SKRZYNIA BIEGÓW

Bezstopniowa przek'adnia automatyczna e-CVT

OSI"GI 

Przyspieszenie 0 -> 100 km/h

Pr%dko!" maksymalna (km/h)

ZU#YCIE PALIWA

WLTP

Pr%dko!" niska (l/100km)

Pr%dko!" !rednia (l/100km)

Pr%dko!" wysoka (l/100km)

Pr%dko!" bardzo wysoka (l/100km)

Cykl mieszany (l/100km)

Emisja CO2  - cykl mieszany (g/km)

NEDC

Cykl miejski (l/100km)

Cykl pozamiejski (l/100km)

Cykl mieszany (l/100km)

Emisja CO2 (g/km)

D'ugo!" (mm) 4340 Szeroko!" ze z'o&onymi lusterkami (mm) 1866
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Rozstaw osi (mm) 2610 Szeroko!" z lusterkami (mm) 2027

Benzyna Pb95

1498

107 / 6000 - 6400

79 / 6000 - 6400

131 / 4500 - 5000

73x89.5

13.5±0.2

Euro 6d-Final-ISC-FCM

131 / 96

253

131 / 96

10,6

170

4,6

4,1

4,6

7,1

5,4

122

3,1

4,8

4,2

96

ELEGANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
NOWY HR-V e:HEV

ADVANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

ADVANCE STYLE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

Benzyna Pb95

1498

107 / 6000 - 6400

79 / 6000 - 6400

131 / 4500 - 5000

73x89.5

13.5±0.2

Euro 6d-Final-ISC-FCM

131 / 96

253

131 / 96

10,7

170

4,6

4,1

4,6

7,1

5,4

122

3,1

4,8

4,2

96

Benzyna Pb95

1498

107 / 6000 - 6400

79 / 6000 - 6400

131 / 4500 - 5000

73x89.5

13.5±0.2

Euro 6d-Final-ISC-FCM

131 / 96

253

131 / 96

10,7

170

4,6

4,1

4,6

7,1

5,4

122

3,1

4,8

4,2

96

Poziom ha'asu: podczas jazdy (dB) 66 66 66



WYMIARY

D!ugo"# (mm)

Szeroko"# bez lusterek (mm)

Szeroko"# ze z!o$onymi lusterkami (mm)

Szeroko"# z lusterkami (mm)

Wysoko"# (mm)

Rozstaw osi (mm)

Prze"wit (z kierowc%) (mm)

Liczba miejsc siedz%cych

&rednica zawracania (m)

POJEMNO!CI

Pojemno"# baga$nika w!%czaj%c schowek podpod!ogowy 

- siedzenia roz!o$one (litry, metoda VDA)

Pojemno"# baga$nika w!%czaj%c schowek podpod!ogowy 

- siedzenia z!o$one do linii okien (litry, metoda VDA)

Maksymalna pojemno"# baga$nika w!%czaj%c schowek 

podpod!ogowy - siedzenie z!o$one, do linii dachu 

(litry, metoda VDA)

Pojemno"# zbiornika paliwa (litry)

MASY 

Masa w!asna (kg)

Maksymalna masa ca!kowita (kg)

'adowno"# (kg)

Maksymalna masa przyczepy (kg)

Maksymalny nacisk na dach (kg)1

BEZPIECZE"STWO

Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS

Przednia poduszka powietrzna pasa$era SRS z wy!%cznikiem

Boczne poduszki powietrzne (przód)

Kurtyny powietrzne (przód i ty!)

Przednie zag!ówki ograniczaj%ce obra$enia kr(gos!upa szyjnego

ABS - Uk!ad zapobiegaj%cy blokowaniu kó! podczas hamowania

EBD - Uk!ad elektronicznego rozdzia!u si!y hamowania

BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych

VSA - System kontroli stabilno"ci jazdy

Przednie i tylne pasy bezpiecze)stwa z napinaczami

Mocowania fotelika dzieci(cego ISOFix / I-SIZE

ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

DWS - System monitorowania ci"nienia w oponach

Zaawansowane systemy bezpiecze!stwa Honda SENSING

System ostrzegania przed kolizj%

System ograniczaj%cy skutki kolizji

System utrzymywania na pasie ruchu

System ostrzegania o zje$d$aniu z pasa ruchu

System zapobiegania zje$d$aniu z pasa ruchu

Inteligentny ogranicznik pr(dko"ci

Inteligentny tempomat adaptacyjny

System rozpoznawania znaków drogowych

Pod%$anie przy niskiej pr(dko"ci 

Funkcja hamowania przy niskiej pr(dko"ci

Sterowanie przepustnic% minimalizuj%ce ryzyko kolizji 

(z przodu i z ty!u)

4340

1790

1866

2027

1582

2610

188

5

11,3

40

1380 - 1401

1870

469-490

-

4340

1790

1866

2027

1582

2610

188

5

11,3

40

1380 - 1401

1870

469-490

-

4340

1790

1866

2027

1582

2610

188

5

11,3

40

1380 - 1401

1870

469-490

-

50

ELEGANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
NOWY HR-V e:HEV

ADVANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

ADVANCE STYLE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

335 335 320

987 987 972

1305 1305 1290

4545



System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach

System ostrzegania o zbli$aj%cym si( poje*dzie podczas cofania

Automatyczny system alarmowy E-Call

ZABEZPIECZENIA

Immobilizer

System alarmowy

Pó!ka baga$nika (zintegrowana w pokrywie baga$nika)

2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania

System dost(pu bezkluczykowego

Uruchamianie silnika przyciskiem

WN#TRZE

Tapicerka materia!owa czarna

Tapicerka !%czona - materia! (czarny) / skóra syntetyczna (czarna)

Tapicerka !%czona - materia! (czarny) / skóra syntetyczna 

(jasnoszara)

Akcesoryjna tapicerka premium

Panele wn(trza (kolor srebrny)

Skórzana kierownica

Wewn(trzne klamki drzwi (kolor srebrny)

Pomara)czowa ozdoba konsoli centralnej, pomara)czowe 

przeszycia na kierownicy i siedzeniach

WSKA$NIKI I OBS%UGA

AHA - Uk!ad wspomagania prowadzenia

HSA - System wspomagania ruszania pod gór(

HDC - Uk!ad kontroli zjazdu ze wzniesienia

3 tryby jazdy do wyboru - ECON / SPORT / NORMAL

Elektryczny hamulec postojowy

Uk!ad automatycznego utrzymania hamulca

Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne prze!o$enie 

uk!adu kierowniczego

Tryby jazdy uk!adu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, 

hybrydowy i silnika spalinowego

7-calowy inteligentny wy"wietlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID

Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego

odzyskiwania energii z hamowania

KOMFORT I UDOGODNIENIA

Klimatyzacja automatyczna

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

Odmra$acz wycieraczek przednich

Tylna wycieraczka

Automatyczne "wiat!a z czujnikiem zmroku

Automatycznie przyciemniaj%ce si( lusterko wsteczne

Czujniki parkowania (przód x 4 i ty! x 4)

Kamera cofania

Elektrycznie regulowanie szyby przednie i tylne

Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb 

przednich i tylnych

Zdalne domykanie szyb

Zdalne sk!adanie lusterek zewn(trznych

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch p!aszczyznach

ELEGANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
NOWY HR-V e:HEV

ADVANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

ADVANCE STYLE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

-
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-
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Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewn(trzne

Elektrycznie sk!adane lusterka zewn(trzne

Automatycznie opuszczane zewn(trzne lusterko podczas 

cofania

Pod!okietnik fotela kierowcy i pasa$era z przodu

Tylny pod!okietnik

Lusterko w os!onie przeciws!onecznej kierowcy i pasa$era 

z pod"wietleniem

Gniazdo zasilania (przód)

Manualna regulacja wysoko"ci fotela kierowcy

Tylna kiesze) w oparciu fotela kierowcy

Tylna kiesze) w oparciu fotela pasa$era

Podgrzewane przednie fotele

Podgrzewana kierownica

System Magic Seats

Fotele sk!adane jednym ruchem w stosunku 60/40

Schowek pod pod!og% baga$nika

Klapa baga$nika otwierana elektrycznie bez u$ycia r%k z funkcj% 

Walk Away Close

Uchwyty mocuj%ce w baga$niku

Inteligentny system rozprowadzania powietrza

O!WIETLENIE WN#TRZA

O"wietlenie do czytania (przód i ty!)

O"wietlenie baga$nika

O"wietlenie wn(trza w podsufitce 

Pod"wietlenie kokpitu

Pod"wietlenie wska*ników

SYSTEM AUDIO I SYSTEMY INFORMACYJNE

System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacj% 

(9” ekran dotykowy, Android AutoTM, Apple CarPlay, AM/FM/

DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)*

Bezprzewodowy Apple CarPlay*

Mo$liwo"# dost(pu do Us!ug '%czno"ci w ramach 

aplikacji My Honda+

2 x USB z przodu (1 x !adowanie, 1 x przesy! danych)

2 x USB z ty!u (!adowanie)

4 g!o"niki**

6 g!o"ników***

System audio premium - 10 g!o"ników, w tym g!o"nik centralny 

i subwoofer (moc wyj"ciowa 452W)****

Sterowanie radiem z kierownicy

Bezprzewodowy system obs!ugi telefonu BluetoothTM (HFT)

'adowarka bezprzewodowa

NADWOZIE

Antena dachowa w kszta!cie p!etwy rekina

Spojler pokrywy baga$nika

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Emblemat “e:HEV”

Krata wlotu powietrza w kolorze nadwozia

Krata wlotu powietrza w kolorze nadwozia + 3-kolorowa ozdoba

Listwa ozdobna s!upka B o niskim po!ysku

Listwa ozdobna s!upka B o wysokim po!ysku

Relingi dachowe

ELEGANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
NOWY HR-V e:HEV

ADVANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

ADVANCE STYLE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
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Zderzak przedni/tylny czarny, po!yskuj"cy, malowany, listwy 
boczne czarne, po!yskuj"ce i malowane z pomara#czowym 
akcentem, listwy wokó! $wiate! przeciwmgielnych malowane 
w kolorze Pewter Gray

Dach w kolorze nadwozia

2-kolorowe nadwozie - dach w kolorze czarnym lub srebrnym

Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

Obudowy lusterek w kolorze dachu - czarne lub srebrne

O!WIETLENIE ZEWN"TRZNE

Przednie reflektory LED

Aktywne do$wietlanie zakr%tów LED

Przednie $wiat!a przeciwmgielne LED

&wiat!a do jazdy dziennej LED

Czasowy wy!"cznik $wiate! (Funkcja Coming Home/Leaving 

Home)

&wiat!a tylne LED (czerwone i przezroczyste obudowy)

&wiat!a tylne LED (przyciemnione i przezroczyste obudowy) 

Automatyczna regulacja wysoko$ci reflektorów

Przednie kierunkowskazy sekwencyjne LED

System automatycznych $wiate! drogowych

KO#A I OPONY

18’’ obr%cze aluminiowe

Opony 225/50 R18

Zestaw naprawczy

GWARANCJA 

Przed!u'ona gwarancja2

- Standard  |  O - Opcja  |     - Niedost%pne
*Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym s" kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i us!ugi Apple CarPlay mog" by( nie-
dost%pne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dost%pno$( mo'e ulec zmianie. Aby korzysta( z Android Auto™ nale'y pobra( aplikacj% Android Auto™ ze sklepu 
Google Play™ i zainstalowa( na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym s" kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje 
i us!ugi Android Auto™ mog" by( niedost%pne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dost%pno$( mo'e ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrze'onym znakiem 
towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych pa#stwach.

** 2 x g!o$niki w drzwiach przednich, 2 x g!o$niki w drzwiach tylnych.
***2 x g!o$niki w drzwiach przednich, 2 x g!o$niki w drzwiach tylnych, 2 x g!o$niki wysokotonowe z przodu  
****2 x g!o$niki w drzwiach przednich, 2 x g!o$niki w drzwiach tylnych, 2 x g!o$niki wysokotonowe z przodu, 2 x g!o$niki wysokotonowe z ty!y, glo$nik centralny, subwoofer 
1Maksymalny !adunek przewo'ony na dachu przy zastosowaniu oryginalnego baga'nika dachowego wynosi 40 kg dla wersji Elegance i Advance i 45 kg dla oryginal-
nych belek poprzecznych mo'liwych do zamontowania dla wersji Advance Style. Podany w specyfikacji maksymalny nacisk na dach to !"czne, bezwzgl%dne obci"'enie 
(uwzgl%dniaj"ce mas% w!asn" baga'nika lub belek).
2Gwarancja Producenta na uk!ad i-MMD i uk!ad wydechowy zgodnie ze szczegó!owymi warunkami zawartymi w Ksi"'ce Gwarancyjnej. Dla pozosta!ych elementów, 
zespo!ów i uk!adów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i 
nast%pnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pó)n. zm.).

Honda Motor Europe Limited (Spó!ka z ograniczon" odpowiedzialno$ci") Oddzia! w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia 
zmian cen, parametrów technicznych, wyposa'enia oraz specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w cenniku. Cennik oraz wszelkie zawarte w nim informacje nie stanowi" 
oferty w rozumieniu prawa i s" publikowane wy!"cznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotycz"ce ceny, parametrów technicznych, wyposa'enia oraz 
specyfikacji pojazdu nast%puj" w umowie jego sprzeda'y.

Dane dotycz"ce zu'ycia paliwa, pochodz"ce z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane s" w celach pogl"dowych i mog" nie od-
zwierciedla( realnego zu'ycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model HR-V e:HEV zosta! poddany testom spalania i emisji CO2 zgodnie z nowymi 
wytycznymi WLTP - Rozporz"dzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane procedur" WLTP w wi%kszym stopniu odzwierciedlaj" prawdziwe, drogowe 
warunki eksploatacyjne samochodu. W fazie przej$ciowej pomi%dzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe), warto$ci dla zu'ycia paliwa 
i emisji spalin uzyskane metod" NEDC b%d" nadal publikowane zgodnie z Rozporz"dzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2017/1153. Dane dotycz" samochodów z 2022 
roku modelowego. Podana masa w!asna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposa'eniem. Opcjonalne wyposa'enie mo'e zwi%kszy( t% warto$(, a 
jednocze$nie obni'y( dopuszczalne obci"'enie pojazdu. Dok!adnych informacji udzieli lokalny Dealer Hondy. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzeda' 
wszystkich produktów odbywa si% za po$rednictwem  Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzeda'y i gwarancji, których kopie dost%pne s" na 'yczenie u Dealera.

ELEGANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD
NOWY HR-V e:HEV

ADVANCE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

ADVANCE STYLE
1,5 i-MMD Hybryda

e-CVT 2WD

-

-

- -
-

- -
-

-

-

-

-

-
-

-

Zderzak przedni/tylny i listwy boczne czarne, niemalowane, 
listwy wokó! $wiate! przeciwmgielnych czarne po!yskuj"ce, 
niemalowane

- -

Zderzak przedni/tylny czarny, po!yskuj"cy, malowany, listwy 
boczne czarne, po!yskuj"ce i malowane z szarym akcentem, 
listwy wokó! $wiate! przeciwmgielnych szare, malowane

- -

- -


